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Redaktør-kommentar
La oss innrømme det med én gang - arbeidsgruppa i Oslos kapasitet er blitt vesentlig redusert i løpet av våren -82. 
Dette skyldes ikke minst Stein-Erik Lauritzens Canada-opphold. Han vil være borte fra april -82 til - i første omgang - jula 
82, sannsynligvis helt til påske -83.
Ettersom jeg har fått det noe arbeidssomme vervet å være redaktør av denne utgaven av Norsk Grotteblad, bøyer jeg 
meg i støvet for det arbeid SEL har nedlagt i tidligere utgaver av NGB. Ikke bare den rene klipp-og-limmessige delen av 
redaktørarbeidet, men summaries, artikler osv. Denne utgaven har blitt til i en ellers usedvanlig hektisk tid, derfor er 
summaries ikke med denne gang. Skulle noen mot formodning ikke få med seg alt, er NGF behjelpelig - også med en 
skriftlig summary - ved en seinere anledning.
Andy Ives artikkel om Cave Rescue in Norway er på et så lettfattet engelsk, at jeg regner med dere får med dere det 
meste. Jeg vil likevel minne her på de få og enkle reglene til selvhjelp Andy nevner:
- gå aldri i grotter alene
- ha alltid tilstrekkelig og riktig utstyr for den spesielle hulen du besøker
- ha alltid med ekstra lys
- informer en person hvilken hule du skal i og når du regner med å være tilbake (husk også å meddele den samme 
personen når du har kommet tilbake)
Andy Ive takker også for seg og vi i Norge skylder han masse for det enorme arbeidet han har nedlagt i 
grotteredningstjenesten i Norge. Det hadde aldri blitt den grotteredningsorganisasjonen hvis ikke Andy hadde vært den 
ressurspersonen han er. Thanks to you, Andy, for all your work in cave rescue here in Norway. AI flytter tilbake til 
England av yrkesgrunner. Men han er i Glomdal sammen med andre engelske grottere 4.-l8.august. Vi håper vi også ved 
seinere anledninger får treffe Andy & Ruth igjen.
Arbeidsgruppa i Oslo består nå i hovedsak av tre personer. Vi er alle innstilt på å ta oss av all kontakt med myndigheter, 
presse og organisasjoner, og ellers alt som er nødvendig for et kontaktledd i hovedstaden. Men vi er ikke i stand til å 
bære ansvaret for neste utgave av Norsk Grotteblad. Vi ønsker derfor et initiativ fra nord (eller hvem som helst) 
velkommen. Til neste sommer er vi flere (Iain Schrøder kommer kanskje ned fra Trøndelag) og da kan vi igjen ta oss av 
bladet. Inntil da håper vi dere forstår vår vanskelige situasjon her i Oslo.
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